Dział Terapeutyczno –Społeczny
1. Dział Terapeutyczno – Społeczny organizuje i realizuje zadania statutowe Domu z zakresu
świadczeń socjalnych, opiekuńczych, wspomagających, w tym terapii zajęciowej, na rzecz
mieszkańców Domu.
2. Dział Terapeutyczno – Społeczny składa się z dwóch Zespołów:
1) Zespołu Terapii i Pomocy Specjalistycznej;
2) Zespołu Pracy Socjalnej.
3. Dyrektor Domu może powierzyć wyznaczonym pracownikom koordynowanie pracy
zespołów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Do zadań Działu Terapeutyczno – Społecznego należy w szczególności:
1) opracowywanie planów i programów pracy terapeutycznej i wspierającej;
2) opracowywanie Indywidualnych Planów Wsparcia (IPW), we współpracy z pracownikami
Działów: Pielęgnacyjno – Opiekuńczego, Rehabilitacji, Obsługi Mieszkańców;
3) dostosowywanie zakresu i poziomu terapii i wsparcia oraz opieki do
zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców Domu, ich stopnia psychicznej i fizycznej
sprawności, z zachowaniem prawa do intymnego i godnego życia oraz respektowania ich
praw osobistych i możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia;
4) inicjowanie działań z innymi komórkami organizacyjnymi Domu i załatwianie spraw
zmierzających do ustanowienia dla mieszkańców Domu wymagających reprezentowania
ich spraw, kuratora lub doradcy tymczasowego;
5) sprawowanie w zakresie zadań Działu opieki nad mieszkańcami na terenie Domu oraz w
czasie zajęć organizowanych poza Domem;
6) zapewnienie wsparcia finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom nie
posiadającym żadnych własnych dochodów;
7) pomoc mieszkańcom Domu w załatwianiu spraw osobistych;
8) załatwianie wszelkich spraw związanych z rozliczeniami odpłatności za pobyt w Domu;
9) przekazywanie mieszkańcom Domu świadczeń w kwotach wynikających z właściwych
dokumentów;
10) prowadzenie postępowań związanych z gospodarowaniem depozytami pieniężnymi i
rzeczowymi mieszkańców Domu, we współpracy z właściwymi komórkami
organizacyjnymi Domu;
11) organizacja życia codziennego mieszkańców Domu;
12) współpraca z rodzinami mieszkańców oraz instytucjami zajmującymi się sprawami
mieszkańców Domu;
13) organizowanie zmarłemu mieszkańcowi Domu godnego pogrzebu, zgodnie z jego
wyznaniem i miejscowymi zwyczajami, załatwianie spraw formalnych związanych z
pogrzebem mieszkańców Domu;
14) udział w spotkaniach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych dotyczących realizacji IPW
mieszkańców oraz w spotkaniach społeczności Domu;
15) prowadzenie terapii zajęciowej i zajęć kulturalno – oświatowych;
16) aktywizacja, integracja i usamodzielnianie mieszkańców Domu;
17) organizowanie uroczystości świątecznych, rocznicowych oraz cyklicznych spotkań i
imprez w Domu;
18) udział w organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu;
19) tworzenie warunków do rozwoju partycypacji mieszkańców Domu oraz ich współpracy w
planowaniu terapii i imprez kulturalno – oświatowych;
20) świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Domu;

21) prowadzenie wykazu osób skierowanych na podstawie decyzji, oczekujących na przyjęcie
do Domu oraz, po akceptacji Dyrektora, powiadamianie osób oczekujących o wolnym
miejscu;
22) przyjmowanie osób do zamieszkania, zaznajamianie we współpracy z Działem
Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, z zasadami funkcjonowania Zespołów Pielęgnacyjno –
Opiekuńczych, przedstawianie koordynatorom Zespołów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych,
stworzenie warunków do wyboru przez mieszkańca Domu pracownika pierwszego
kontaktu;
23) prowadzenie dokumentacji mieszkańca Domu oraz jego spraw ewidencyjnych;
24) prowadzenie sprawozdawczości i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
i innymi instytucjami w sprawach dotyczących mieszkańców Domu.

